
1

1. A KÉRELMEZŐ ADATAI

A kérelmező szervezet teljes neve: Football Club Dabas Sportegyesület
A kérelmező szervezet rövidített neve: FC Dabas SE
2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra a pályázatban

igényelt költségek tekintetében    
3 Tagsági azonosítószám 2714
A kérelmező jogállása : Amatőr Hivatásos
Felnőtt csapat legmagasabb bajnoki osztálya: Utánpótlás típusa:

Női felnőtt csapat legmagasabb bajnoki osztálya: Férfi futsal csapat bajnoki osztálya:

Adószám: 1 8 6 9 4 9 0 9 - 2 - 1 3
Bankszámlaszám: 6 4 4 0 0 0 9 9 - 3 0 0 6 7 0 6 5 - 5 1 1 0 0 0 0 6

A kérelmező szervezet székhelye: (irányítószám) 2 3 7 1 Dabas(helység)

Pálya utca(út, utca) 1.(házszám)

06-20-43-99-296Telefon: www.fcdabas.huHonlap:

A kérelmező szervezet levelezési címe: (irányítószám) 2 3 7 1 Dabas(helység)

Pálya utca(út, utca) 1.(házszám)

A kérelmező hivatalos képviselőjének neve: Kőszegi Zoltán
A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása: elnök

06-30-96-85-181Mobiltelefonszám: info@fcdabas.huE-mail cím:

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartó neve: Bennárik Ferenc
06-20-43-99-296Mobiltelefonszám: bennarik@monornet.huE-mail cím:

Honvéd FC Kft. 1194 Budapest Puskás Ferenc út 1-3. felnőtt és UP csapatok együttműködése

A kérelmező szervezet milyen kapcsolatban/együttműködésben van más sportszervezettel, a látvány-csapatsport területén működő
közhasznú alapítvánnyal, vagy oktatási intézménnyel, amellyel közös kérelmet kíván benyújtani

Ügyiratszám : be/SFPHP04-2258/2013

Érkezett : ________________

521 Nem jogosult

NB III-as Alközpont

- nincs - - nincs -
 

 

 

A levelezési cím eltér a székhely címétől

 

 

Hivatalos név Székhely Kapcsolat/együttműködés célja, formája

1. A jó váhagyás t vé gző  sze rve ze t tö lti ki!

2. Kft e se té n: 113, Rt. e se té n: 114, spo rte gye süle t e se té n: 521, kö z te s tüle t e se té n: 549 , alapítvány e se té n: 569 , Spo rtisko la e se té n: 000 , DSE 001

3. Spo rtsze rve ze t e se té n MLSZ tagsági azo no s ító , spo rtisko la e se té n pe dig NS I azo no s ító .



2 VAGYONI HELYZET, IGÉNYELT  TÁMOGATÁS ÖSSZEVONT BEMUTATÁSA

17.321 MFt 15.8 MFt 18 MFt

0 MFt 0 MFt 0 MFt

2.1 MFt 2.7 MFt 2.7 MFt

2.7 MFt 16.2 MFt 300 MFt

0 MFt 0 MFt 1 MFt

22.12  MFt 34.7  MFt 321.7  MFt

2.1 A kérelmező 2011. / 2012. évi gazdálkodásának és 2013 év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben)
Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át.

0 MFt 0 MFt 0 MFt

1.3 MFt 1.5 MFt 1.8 MFt

4.96 MFt 7.5 MFt 8 MFt

7.6 MFt 8 MFt 8 MFt

6.63 MFt 12 MFt 12 MFt

20.49  MFt 29  MFt 29.8  MFt

Kiadások alakulása az egyes éveadokban

10.7 MFt 20 MFt 22 MFt

1.3 MFt 1.5 MFt 1.8 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok

Ügyiratszám : be/SFPHP04-2258/2013

Bevétel 2011 2012 2013

Önkormányzati támogatás

Állami támogatás

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel)

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel

Egyéb támogatás

Összegzés:

összesen:

Kiadás 2011 2012 2013

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai)

Működési költségek (rezsi)

Anyagköltség

Igénybe vett szolgáltatás

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások

Összegzés:

összesen:

2011 2012 2013

Utánpótlásra fordított összeg

Működési költségek (rezsi)



Sportfejlesztési program – kérelemben benyújtott - időszaka(i)

Mely jogcímekre adja be a kérelmet?

Ügyiratszám : be/SFPHP04-2258/2013

 2013/14-es bajnoki évad  2014/15-es bajnoki évad

 Személyi jellegű ráfordítás  Tárgyi eszköz beruházás  Utánpótlás-nevelés fejlesztése  Képzés fejlesztése  Közreműködői költségek

4 A sportszervezet sportfejlesztési programja a 2013/14 -es évadra vonatkozóan

Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása

Ingatlan beruházás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósulásának ütemezése

Projekt időtartalma és tevékenységének ütemterve

A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési
program és a jelen sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van)

A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt előnyök és
a figyelembe veendő kockázatok megjelölése

Az FC Dabas SE a régió meghatározó egyesülete a labdarúgás tekintetében. Sokan választják a klubbot, mind Dabasról, mind a környékből, azok, akik futballozni
szeretnének. Az egyesület sportolóit országos szinten is elfogadható körülmények, létesítmények szolgálják.
Az FC Dabas SE két sporttelepen folytatja a tevékenységét. Az egyik a Dabas-Sári városrészben található, amelynek címe: 2371 Dabas Pálya utca 1 sz. Ezt a
sporttelepet a felnőtt csapat mellett az U15, U17, U19-es csapatok használják. Itt 2db nagyméretű hitelesített füves pálya és 2 db kisméretű füves pálya, valamint 1 db
nagyméretű, villanyvilágítással ellátott műfüves pálya található. A sporttelep teljes egészében elkerített. A csapatokat 3 öltöző a hozzá tartozó kiszolgáló egységek
WC, vizes blokkok, szertár szolgálja. Ezt az épületet már kinőtte az egyesület, az öltözők száma, hiába a három pálya nem teszi lehetővé tornák, egymással
párhuzamos mérkőzések tartását. A füves pályák locsolása megoldott, házi vízellátó, locsoló rendszerrel. Az internet kiépítése megtörtént. A fentiekben említettek az
öltözői ellátottság kivételével jól szolgálják a csapatok munkáját, felkészülését, a labdarúgók nevelését.
A másik sporttelep a központban található, amelynek címe: 2370 Dabas Kiss Ernő utca 1 szám. Ezt a sporttelepet használják az U7, U9, U11, U13-as csapatok. Ezen a
sporttelepen 1 db nagyméretű hitelesített füves, és 1 db egyedi méretű ( 60x30 ) villanyvilágítással ellátott műfüves pálya található. Ez az objektum is teljesen
elkerített, 2 db öltözővel, szertárral, szociális helyiségekkel rendelkezik. Az internet nincs kiépítve, mobil internetet használnak. A sporttelep csak részben felel meg a
XXI század elvárásainak.
Az FC Dabas SE szeretné az UP központot a Dabas Sári városrészben található sporttelepen kialakítani. Erre elkészültek a tervek, azok megvalósításával az összes UP
csapatot szolgálnák az itt található körülmények. A megvalósulás esetén a Kiss Ernő utcai sporttelep a kialakulófélben lévő, formálódó női labdarúgókat szolgálhatná.
A 2010. esztendőben kezdtük el egy átfogó utánpótlás program kidolgozását, melynek első lépcsőfoka volt az akkori állapot feltérképezése és ennek alapján a
teendők meghatározása. A felmérés megmutatta, hogy első lépésként meg kell gátolni az utánpótláscsapatok létszámának a csökkenését, majd második lépésként fel
kell duzzasztani a gyerekek létszámát a különböző korosztályoknál, ugyanis nagymértékben csökkent az igazolt gyermekek száma az elmúlt években.

Az FC Dabas SE a létesítmények tekintetében felemás arcot mutat. A pályák állapota, azok száma megfelel a kor színvonalának és a szakmai elvárásoknak, azonban a
szociális helyiségek állapota, az öltözők száma sok tekintetben enyhén szólva sem elfogadható. éppen ezért vette tervbe az egyesület, a helyi önkormányzat
támogatását élvezve, hogy a TAO pályázaton keresztül megépítene egy XXI századi elvárásoknak megfelelő UP központot. 
A beruházás megvalósításával kiválható lesz a Kiss Ernő utcai sporttelep. Ennek előnye, hogy az utánpótlás korosztályok egy helyen tudnak felkészülni, edzeni. Az
Utánpótlás Központ megvalósításával az öltözők számának gyarapodásával lehetőség nyílik a sporttelep már meglévő infrastruktúrájának a minél jobb kihasználására.
A tervezett Utánpótlás Központban olyan funkciók is szolgálják majd a sportolókat, amelyekre most nincs lehetőségünk, azonban ezek a labdarúgó képzéshez
elengedhetetlenül szükségesek.
Az UP központ a hét minden napján ki lenne használva. Hétközben délutánonként és az esti órákban az egyesület labdarúgó csapatainak edzéseit, hétvégenként a
bajnoki, felkészülési mérkőzések lebonyolítását szolgálná. 
Az edzés időkön kívül a település óvodái, valamint általános iskolái használnák a beruházás által biztosított teljes körű sportinfrastruktúrát. Ezen felül a szabadidős
sportolókat is jól szolgálná az UP központ infrastruktúrája.
Az egyesület a régió legmeghatározóbb futball klubja, Bozsik program körzet központ. Amennyiben az FC-nél folyó magas színvonalú szakmai munka, a beruházásnak
köszönhetően egy UP „körzet” központtal is párosulna, hozzájárulna a széles tömegbázis kialakításához. Ez nagymértékben szolgálná, mind az egyesület, mind a
magyar labdarúgás érdekeit, céljait. 

Projektünk ütemezése az MLSZ bajnoki rendszeréhez igazodik. 

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése tervezett ideje: 2013 ősz.
Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök beszerzésének a tervezett ideje: 2013 ősz
Személyszállítási költségek kifizetésének tervezett ideje:2013 júl-2014 jún.
Rendezési, felkészítési, képzési költségek kifizetésének tervezett ideje: 2013 ősz
Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja kifizetésének tervezett ideje: 2014 márc.
Edzőtáborozás tervezett ideje: 2014 jún.
Sportszakemberek személyi jellegű ráfordításainak tervezett kifizetése: 2013 júl.- 2014 jún.

Egyesületünk fejlesztési koncepciója illeszkedik az MLSZ koncepciójához. 
Jelenlegi koncepciónk szerves folytatása a 2011/12-es és a 2012/13-as időszakra beadott és az MLSZ által jóváhagyott sportfejlesztési programnak. 
Céljaink az egyes területeken összefoglalva a következők: 
A labdarúgás, mint örömszerzési forma biztosítása mind a játékosok, mind a nézők, szurkolók számára:
A labdarúgás nem önmagáért való játék. A legnépszerűbb sportág a világon több százmillió ember számára nyújt szórakozási lehetőséget, azok számára is, akik
fociznak, és azok számára is, akik nézik. AZ FC célja, hogy a csapatok mérkőzéseit minél többen látogassák, legyen családi program a meccsre járás, valamint az
edzés időszakokon kívül a szabadidős labdarúgók számára is biztosítani a játék lehetőségét. 
A magyar labdarúgás tömegbázisának szélesítése:
Egyesületünk az UP koncepciójában is megfogalmazta - egyetértésben az MLSZ elvárásaival – az igazolt játékosok létszámának emelését, középtávon 50%-os
emelését, hosszú távon megduplázását.
A nők aktív bevonása a magyar futball vérkeringésébe:
Az FC Dabas SE már az óvodás, kisiskolás kortól foglakozik a labdarúgás megszerettetésével. Ezeken a foglalkozásokon a játékon van a hangsúly, s egyre több kislány
is látogatja az edzéseket. Az SE vezetése felismerve ezt a tényt, hogy a lányok közt is egyre többen érdeklődnek a labdarúgás iránt biztosítja számukra a létesítmény
és a technikai feltételek mellett az edzések irányításához szükséges szakembert is. Véleményünk szerint ha lányok, és a fiúk megszeretik a focit a labdarúgás
megítélése is változik, családi programmá válhatnak a mérkőzések. 
Az utánpótlás erősítése, tömegbázis létrehozása, a fiatal játékosok számára megfelelő játéklehetőség és érvényesülés biztosítása: 
Az FC Dabas SE a 2010-ben elfogadott utánpótlás koncepciójának megfelelően kívánja megerősíteni mindenféle tekintetben az utánpótlás tömegbázisát, a labdarúgók
szakmai képzését, életkorának megfelelő versenyeztetését, s a tervezett létesítményfejlesztéssel a mindezekhez szükséges magas szintű körülmények biztosítását.
A megfelelő infrastrukturális háttér biztosítása csapatunk számára:
Az egyesületünk gazdasági modernizációja, gazdasági működésének, átláthatóságának megvalósítása, anyagi függetlenségének, biztos anyagi hátterének
megteremtése az eredményes, fenntartható üzleti működés biztosítása: 

Amennyiben a sportfejlesztési program megvalósul, abban az esetben az FC Dabas által elfogadott utánpótlás koncepcióban megfogalmazottak is könnyebben
elérhetőek lesznek. Ez biztosítja az egyesületnek széles alapokon álló tömegbázist, s ebből a tehetségek kiválasztását, a minél magasabb színvonalú képzést,
természetesen nem elfeledkezve azokról, aki nem ilyen tehetségesek, azonban szeretik a labdarúgást. Gazdasági szempontból is jól szolgálja majd a munkát, hiszen a
két kisbusz beszerzésével jelentősen csökkenthetőek lesznek az utazási költségek, valamint a szülők válláról is jelentős terheket tudunk ezáltal levenni. Bízunk abban,
hogy ezért azok a gyerekek is a focit tudják majd választani, akik eddig az anyagi lehetőségeik miatt ezt nem tudták megtenni, főleg a városban élő cigány
származású gyerekeknek, vagy a szegényebb családok gyermekeinek nyílik meg a lehetőség ezáltal a labdarúgásra. Rövid távon az igazolt sportolók létszámának
emelését a program segítségével 20%-kal szeretnénk megemelni, valamint a női labdarúgást szeretnénk legalább olyan szintre hozni, hogy egyenlőre tornákon,
azonban 1-2 éven belül bajnokságban is tudjanak szerepelni. A program rengeteg előnnyel jár, azonban tartunk attól, hogy ezáltal azok a vállalkozók, cégek, akik



szponzori támogatásban részesítették az egyesületet a jövőben a TAO-ra való hivatkozással ezt a forrást elzárják.
4. Ké rjük itt minde n e se tbe n ö ssze fo glalni.



6

0 0 0  Ft 0  Ft 0  Ft

5 Személyi jellegű ráfordítások 
(A járulékok kiszámításáért felelősséget nem vállalunk, azok csak tájékoztató adatok, amennyiben saját maga szeretné megadni a fizetendő
járulékokat, válassza az egyéb kategóriát az adózás módjából)

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

Tervezett összes személyi költség alakulása a 2013/14 és 2014/15-ös közötti időszakban

Ügyiratszám : be/SFPHP04-2258/2013

Támogatási
időszak

Támogatott pozíció(k)
megnevezése
                              

Új? Kategória Képesítés          Adózás
módja

Napi munka
óra

Kif. hó   Bruttó juttatás
(Ft/hó)
                    

Munkáltatói
járulékok (Ft/hó)
                    

Évadra jutó ráfordítás
összesen (Ft)
                        

Összegzés:

Időszak Önrész (Ft) Igényelt támogatás (Ft) Összesen (Ft)

2013/14

2014/15

Összegzés:

összesen:

5. A 107/2011. (VI. 30 .) Ko rm. re nde le t (to vábbiakban: Re nde le t) 2. §  (1) be ke zdé s  4. po ntja, figye le mme l ugyane ze n be ke zdé s  11. po ntjának i) alpo ntjára.

6 . Az  utánpó tlás -ne ve lé s i é s  ké pzé s i fe ladato kkal támo gatása ke re té be n e ls zámo lható  s ze mé lyi kö ltsé ge ke t az  utánpó tlás -ne ve lé sné l (3.3.4) ke ll fe ltünte tni.



9 10

laptop 2 db 70 % 360 000 Ft

9 személyes kisbusz 2db 70 % 18 500 000 Ft

fűnyírótraktor 70 % 3 500 000 Ft

kapuháló 7*2m 70 % 72 000 Ft

Utánpótlás Sportcentrum kialakítása 70 % 298 499 183 Ft

320 931 183 Ft

7 8 Tárgyi eszköz beruházások/felújítások : (Az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz
beruházás/felújítás kérelmet az alábbiakban részletezni szükséges!)

98 344 591 Ft 229 470 713 Ft 327 815 304 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

98 344 591 Ft 229 470 713 Ft 327 815 304 Ft

Tervezett sportcélú, nem ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházások, felújítások – az építési beruházással, felújítással járó,
sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kivételével – értéke számított alakulása a 2013/14 és 2014/15-ös
időszakban:

3

Utánpótlás Sportcentrum kialakítása

2371
Dabas
Tabáni
950/1 hrsz. 950/1 hrsz. 1 10221 m2

Új ingatlan beruházások részletezése

Utánpótlás Sportcentrum kialakítása

Tárgyi beruházások részletes indoklása

U7-től U21-ig  és felnőtt NB III. műfű saját  2 db füves egész pálya 16-22 óráig het 6 nap 185

Pályakihasználtság bemutatása (csak újonnan építendő pálya esetén kell kitölteni)

3 1 2

Egyéb, beruházással, felújítással nem érintett, a sportszervezet által használt ingatlanok bemutatása

Ügyiratszám : be/SFPHP04-2258/2013

Támogatási
időszak

Eszköz jellege Tárgyi eszköz beruházás/felújítás
megnevezése                                   

Beruházás/felújítás
indoka, célja

Hosszabb
indoklás T.i.     Tervezett

beruházási,
felújítási
érték (Ft)            

Üzembe
helyezés
tervezett
időpontja          

U.f. É.k.
en.

2013/14 egyéb

Informatikai
fejlesztéseinkhez
szükséges,
ideértve
honlapunk
kezelését is Nem

2013-12-23

2013/14 busz

Mérkőzésekre,
tornákra való
eljutást
nagymértékben
segítené, főleg a
kisebb
korosztályoknál. A
z egyesület két
telephelyen végzi
a tevékenységét,
amelyek között
nagy a távolság,
jelentős
segítséget
nyújtana a két
jármű a
közlekedés
tekintetében, és
ezzel
növelhetnénk a
sportolók
létszámát is. Nem

2014-01-20

2013/14 p. karb. gép
A jelenlegi
fűnyírónk
elromlott. Nem

2014-04-21

2013/14 pályatart.

Felkészüléshez,
képzéshez,
mérkőzések
lebonyolításához
elengedhetetlenül
szükséges. Nem

2013-08-19

2013/14 pálya ép. Igen
2014-03-10

Összegzés:

Időszak Önrész (Ft) Igényelt támogatás (Ft) Összesen (Ft)

2013/14

2014/15

Összegzés:

összesen:

Évad Beruházás megnevezése
                                                  

Beruházás típusa Cím (irányítószám, város, utca, házszám) Helyrajzi szá
m

Mérete Használat
jogcíme

M.j.

2013/14 Edzőcs. Saját

Évad Tárgyi eszköz
megnevezése

Indoklás

2013/14

A beruházás megvalósításával kiválható lesz a Kiss Ernő utcai sporttelep. Ennek előnye, hogy az utánpótlás korosztályok egy
helyen tudnak felkészülni, edzeni. Az Utánpótlás Központ megvalósításával az öltözők számának gyarapodásával lehetőség nyílik a
sporttelep már meglévő infrastruktúrájának a minél jobb kihasználására.
A tervezett Utánpótlás Központban olyan funkciók is szolgálják majd a sportolókat, amelyekre most nincs lehetőségünk, azonban
ezek a labdarúgó képzéshez elengedhetetlenül szükségesek.

Foglalkoztatott (felnőtt és UP)
korosztály

Használt pálya típusa Pályahasználat mértéke (pl.:
félpálya)

Használat heti időtartama Játékosok száma

Jelenleg használt ingatlanok Ingatlan típusa Cím (irányítószám, város, utca, Helyrajzi Mérete Használat I.v. Bérleti I.v. h. M.j.



Dabas Sporttelep

2370
Dabas
Kiss Ernő
1 27 110m2 110 0 Ft 12

Dabas-Sári Sporttelep

2370
Dabas
Pálya
1 950/1 240m2 110 3 000 Ft12

Jelenleg használt ingatlanok
megnevezése                                        

Ingatlan típusa Cím (irányítószám, város, utca,
házszám)          

Helyrajzi
szám          

Mérete Használat
jogcíme

I.v. Bérleti
díj
Ft/óra

I.v. h. M.j.

Nagy f.p. Bérlet

Nagy mf.p. Bérlet

1. I.v. Igé nybe vé te l (ó ra / hó )

2. I.v. h. Igé nybe  ve tt hó napo k száma

3. Kics i f.p / Nagy f.p - Kismé re tű / Nagymé re tű füve s  pálya, Kics i mf.p / Nagy mf.p - Kismé re tű / Nagymé re tű műfüve s  pálya, Edző cs . - Edző csarno k

7. Azo n be sze rzé se ke t, ame lye ke t a jo gszabály me ge nge d utánpó tlás -ne ve lé s i fe ladatké nt e ls zámo lni, a 3.3 po ntban ke ll fe ltünte tni.

8. A Re nde le t 2. §  (1) 9 . po nt s ze rint

9 . IB: Ingatlanho z  kapcso ló dó  be ruházás , IF: ingatlanho z  kapcso ló dó  fe lújítás , TEB: ne m ingatlanho z  kapcso ló dó  tárgyi e szkö z  be ruházás , ide  ne m é rtve  a spo rtsze re ke t, TEF: ne m ingatlanho z  kapcso ló dó
tárgyi e szkö z  fe lújítás

10 . Társasági adó ró l é s  az  o sz talé kadó ró l s zó ló  1996 . é vi LXXXI tv. 22/C §  (4) e a) e b) é s  e c) po ntja s ze rint



11 Utánpótlás-nevelés fejlesztés költségei

Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok száma 
Ha valamely korosztályban nincs játékosa, töltse fel 0-val a mezőt!

1 0 0

0 0 0

1 0 0

0 0 0

1 0 0

0 0 0

1 0 0

1 0 0

1 0 0

1 0 0

2013/14-es bajnoki évad

Szaller Benedek 386360 Budapesti Honvéd FC 13076494-2-43

Kiss Ákos 399975 Budapesti Honvéd FC 13076494-2-43

Zsíros Ádám 184548 Budapesti Honvéd FC 13076494-2-43

Radácsi Kristóf 293559 Budapesti Honvéd FC 13076494-2-43

Tehetségbónusz táblázat (Ide kérjük felsorolni azt a max.4 játékost, akit felsőbb osztályba igazoltak át.)

Ügyiratszám : be/SFPHP04-2258/2013

Korosztály Csapatok szám Ebből NB I kötelező UP Ebből NB II. kötelező UP

U19

U18

U17

U16

U15

U14

U13-12

U11

U9

U7

Versenyző neve Versenyengedélyének száma Átvevő sportszervezet neve Átvevő sportszervezet
adószáma

Átvevő sportszervezet bajnoki osztálya

NBI UP

NBI UP

NBI UP

NBI UP

11. A Re nde le t 2. §  (1) 11. po ntja s ze rint



12

edzőmelegítő 145 7 426 Ft 1 076 770  Ft

esőkabát 145 4 668 Ft 676 860  Ft

kabát 80 8 486 Ft 678 880  Ft

mez 140 3 978 Ft 556 920  Ft

labda 150 3 448 Ft 517 200  Ft

orvosi esz 5 1 326 Ft 6 630  Ft

jelzőtrikó 100 743 Ft 74 300  Ft

sporttáska 10 3 978 Ft 39 780  Ft

gála melegítő 10 8 380 Ft 83 800  Ft

gála nadrág és mez 145 5 251 Ft 761 395  Ft

sorfal 2 63 648 Ft 127 296  Ft

kapuháló 5*2m 2 16 973 Ft 33 946  Ft

bója készlet 4 4 243 Ft 16 972  Ft

Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sporteszköz, sportfelszerelés, gyógyszerek, diagnosztikai eszközök részletezése

HU-432 8 12 212 161 Ft59 405  Ft 3 258 792  Ft

HU-2672 8 12 159 121 Ft44 554  Ft 2 444 100  Ft

technikai vezető HU-28818 12 106 081 Ft 29 703  Ft 1 629 408  Ft

HU-2881 8 12 106 081 Ft 29 703  Ft 1 629 408  Ft

Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése

20 40

20 40

20 40

Edzőként foglalkoztatott sportszakemberek munkakörének leírása

Obo Aréna Dabas 40 4 243 Ft 4 678 880  Ft

Gyóni Géza Általános Iskola 20 1 326 Ft 4 106 080  Ft

II Rákóczi Ferenc Általános Iskola 20 1 326 Ft 4 106 080  Ft

Dabas-Sári Sporttelep 110 1 591 Ft 12 2 100 120  Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díjának részletezése

4 644 119  Ft

6 630  Ft

1 060 806 Ft

159 121 Ft

265 202 Ft

2 991 160  Ft

Utánpótlás nevelés-fejlesztésének költségeinek aljogcímei

Ügyiratszám : be/SFPHP04-2258/2013

Évad Megnevezés                                        Mennyiségi
egység

Mennyiség Egységár Összeg Kategória

2013/14 db Sportfelszerelés

2013/14 db Sportfelszerelés

2013/14 db Sportfelszerelés

2013/14 szett Sportfelszerelés

2013/14 db Sporteszköz

2013/14 csomag Gyógyszerek, vitaminok

2013/14 db Sportfelszerelés

2013/14 db Sportfelszerelés

2013/14 db Sportfelszerelés

2013/14 db Sportfelszerelés

2013/14 db Sporteszköz

2013/14 pár Pályatartozék

2013/14 szett Sporteszköz

Évad Új? Kategória Megnevezés (edző
esetén oklevél
azonosítószám)

Szerződés
szerinti napi
óraszám

Adózás módja Kifizetéssel
érintett
hónapok
száma

Bruttó
juttatások
(Ft/hó)

Munkáltatói
járulékok
(Ft/hó)

Évadra jutó
ráfordítás
összesen (Ft)

2013/14 Nem Edző Normál

2013/14 Nem Edző Normál

2013/14 Nem Egyéb Normál

2013/14 Nem Edző Normál

Oklevél azonosítószám Képesítés Foglalkoztatott korosztály Edzésidő (óra/hét) Foglalkoztatott gyermekek száma

HU-432 UEFA "A" U13-12

HU-2672 UEFA "B" U17

HU-2881 UEFA "B" U19

Évad Ingatlan
megnevezése                                                            

Igénybevétel
(óra / hó)

Bérleti díj
(Ft/óra)

Hónapok száma
az évadban
(hónap)

Éves költség Kategória

2013/14 sportcsarnok

2013/14 tornaterem

2013/14 tornaterem

2013/14 műfüves pálya

Jogcím 2013/14 2014/15 2015/16

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök

Személyszállítási költségek

Nevezési költségek

Rendezési, felkészítési, képzési költségek



2 991 160  Ft

795 605 Ft

8 961 708  Ft

0 Ft

18 884 351 Ft 0 Ft 0 Ft

1 940 838 Ft 17 467 539 Ft 19 408 376 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

1 940 838 Ft 17 467 539 Ft 19 408 376 Ft

Tervezett összes utánpótlás-nevelés ráfordítása a 2013/14 és 2014/15-ös időszakra (Ft)

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja
Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás
és étkezés költsége

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai

Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár

Összegzés:

összesen:

Időszak Önrész (Ft) Igényelt támogatás (Ft) Összesen (Ft)

2013/14

2014/15

Összegzés:

összesen:

12. Té te le s  be mutatás t ké rünk (Pl: me z , c ipő , gyó gysze re k, vitamino k s tb.)

13. Az  MLSZ által s ze rve ze tt bajno kság vagy ve rse ny ne ve zé s i díja ne m számo lható  e l.



0 0 Ft

14 A kérelmező által szervezett képzések költségei

Ügyiratszám : be/SFPHP04-2258/2013

Évad Képzés címe                                                                      Képzés típusa Képzésben résztvevők száma Oktatás várható költségei

Összegzés:

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

Tervezett képzési költség számított alakulása a 2013/14 és 2014/15-ös időszakban

Időszak Típus Önrész (Ft) Igényelt támogatás (Ft) Összesen (Ft)

2013/14 Á

2013/14 SZ

2014/15 Á

2014/15 SZ

Összegzés:

összesen:

14. a Re nde le t 2§  (1) 3. po ntjában me ghatáro zo tt kö ltsé ge k: az  o ktató k s ze mé lyi je lle gű kö ltsé ge i, az  o ktató k é s  a ké pzé sbe n ré sz t ve vő k utazás i kö ltsé ge i, be le é rtve  a s zálláskö ltsé ge ke t is , e gyé b
fo lyó  kö ltsé ge k, külö nö se n a ké pzé s i pro je kthe z  kö zve tle nül kapcso ló dó  anyago k, fo gyó e szkö zö k, az  e szkö zö k é s  be re nde zé se k amo rtizáció ja o lyan mé rté kbe n, ame nnyire  azo kat kizáró lag a ké pzé s i
pro je kt cé ljaira használják, a ké pzé s i pro je ktte l kapcso lato s  tanácsadó i s zo lgáltatáso k kö ltsé ge i, a ké pzé sbe n ré sz t ve vő k sze mé lyi je lle gű ráfo rdítása, le gfe lje bb az  a)–e ) po ntban fe lso ro lt e gyé b
e lszámo lható  kö ltsé ge k ö ssze gé ig; me llye l kapcso latban csak a ké pzé sbe n té nyle ge se n e ltö ltö tt idő  ve he tő  s zámításba, az  e bbő l munkavé gzé sse l e ltö ltö tt idő  le vo nása után



4 589 414 Ft4 589 414 Ft

349 350 Ft 349 350 Ft

4 938 764 Ft

Közreműködői költségek

2 469 383 Ft

Évadonként a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet módosítása alapján a sportpolitikáért felelős minisztérium ellenőrző szervezet részére
kötelezően fordítandó összeg:

0 Ft 0 Ft

6 884 121 Ft 0 Ft

524 025 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft

7 408 146 Ft 0 Ft

Tervezett közreműködői költségek, évadokra lebontva
(Az előző pontban jelölt kötelező díjjal növelt érték)

Ügyiratszám : be/SFPHP04-2258/2013

Évad Közreműködő által végzett feladat leírása                Kapcsolódó jogcím Közreműködő
díjazása (Ft)

Maximum
közrem.
díj

2013/14

A sportfejlesztési program előkészítésével kapcsolatban
- támogathatósági vizsgálathoz szükséges információk összegyűjtése,
- kérelem összeállítása, menedzselése.

A támogatott program megvalósításához kapcsolódóan
- közreműködés a potenciális támogatók felkutatásában és a velük való egyeztetés
lefolytatása,
- Közreműködés a támogatási szerződések megkötésében, és a támogatási igazolások
beszerzésében
- Javaslattétel a döntéshozatalt elősegítő lépésekre és ezen lépések megtételében való
közreműködés.
- kommunikációs folyamatok támogatása,
- egyesületi menedzsment szakértői támogatása a megvalósítás teljes folyamatában

A felhasználási program során szükséges adatszolgáltatási, jelentéstételi kötelezettség,
valamint az elszámolás teljesítése körében
- A támogatások igénybevételéhez szükséges adminisztrációs feladatok támogatása, és
a formai feltételeknek történő megfelelésének vizsgálata;
- Pénzügyi menedzsmentben valamint a végső elszámolási és a negyedéves
előrehaladási jelentések előkészítésében történő közreműködés. Tárgyi jellegű

2013/14

A sportfejlesztési program előkészítésével kapcsolatban
- támogathatósági vizsgálathoz szükséges információk összegyűjtése,
- kérelem összeállítása, menedzselése.

A támogatott program megvalósításához kapcsolódóan
- közreműködés a potenciális támogatók felkutatásában és a velük való egyeztetés
lefolytatása,
- Közreműködés a támogatási szerződések megkötésében, és a támogatási igazolások
beszerzésében
- Javaslattétel a döntéshozatalt elősegítő lépésekre és ezen lépések megtételében való
közreműködés.
- kommunikációs folyamatok támogatása,
- egyesületi menedzsment szakértői támogatása a megvalósítás teljes folyamatában

A felhasználási program során szükséges adatszolgáltatási, jelentéstételi kötelezettség,
valamint az elszámolás teljesítése körében
- A támogatások igénybevételéhez szükséges adminisztrációs feladatok támogatása, és
a formai feltételeknek történő megfelelésének vizsgálata;
- Pénzügyi menedzsmentben valamint a végső elszámolási és a negyedéves
előrehaladási jelentések előkészítésében történő közreműködés. Utánpótlás nevelés

Összegzés:

2013/14

Jogcím 2013/14-es bajnoki évad 2014/15-es bajnoki évad

Személyi jellegű ráfordítások

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás

Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása

Képzési feladatok támogatása

Összegzés:

összesen:



8 10 25.0  %

5 7 40.0  %

1 1 0.0  %

0 1 0.0  %

0.0  %

0.0  %

0.0  %

0.0  %

Javasolt indikátorok a sportfejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva 
(Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltse fel 0-val az adott mezőket.)

6. hely jelenleg 18 - 100.0  %

0 0 0.0  %

6.hely 20 - 100.0  %

0 0 0.0  %

2. hely 14 - 100.0  %

u13 1.hely 24 - 100.0  %

u11 19 - 100.0  %

U9 U7 ovis fioci 120 - 100.0  %

Javasolt indikátorok a sportfejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva 
(Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltse fel 0-val az adott mezőket.)

Ügyiratszám : be/SFPHP04-2258/2013

Indikátor megnevezése Mértékegység Megjegyzés                                        Kiindulási érték
(jelenlegi)

Célérték (támogatási
időszak vége)

Változás a bázisév
%-ában

OUTPUT INDIKÁTOROK

Teljes szakember állomány Fő
Licence-szel rendelkező edzők
száma Fő

Edzőtáborok száma db
Épített/felújított sportcélú
ingatlanok száma db
Épített/felújított kiszolgáló
létesítmény m2

Egyéb indikátor:

Indikátor megnevezése Mértékegység Megjegyzés                                        Kiindulási érték
(jelenlegi)

Célérték (támogatási
időszak vége)

Változás a bázisév %-
ában

EREDMÉNY INDIKÁTOROK

Korosztályos sportolók száma:

U19 Fő

U18 Fő

U17 Fő

U16 Fő

U15 Fő

Egyéb indikátor:



Ügyiratszám : be/SFPHP04-2258/2013

Tisztelt Jóváhagyást Végző Szervezet! 

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény, illetve a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról,

felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30) Korm. rendelet 4. § (1)

bekezdése, 16. § (2) bekezdése, továbbá a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. 29.§ (1) bekezdése

alapján kérem, hogy a fenti sportfejlesztési programot jóváhagyni szíveskedjenek. 

Kelt: Dabas  (helység), 2013  (év) 12  (hó) 13  (nap) 

___________________________

Kérelmező cégszerű aláírása

P.H.



Ügyiratszám : be/SFPHP04-2258/2013

Alulírott  Kőszegi Zoltán, mint  a Kérelmező képviselője,
1. kijelentem, hogy a kérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek;
2. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a sportfejlesztési program jóváhagyása érdekében a Kérelmezőtől

további adatokat kérhet;
3. kijelentem, hogy a Kérelmezőnek az államháztartás bármely alrendszerével szemben esedékessé vált, és meg nem fizetett

köztartozása nincs, vagy arra az illetékes hatóság fizetési könnyítést (részletfizetés, fizetési halasztás) engedélyezett;
4. kijelentem, hogy a Kérelmező az államháztartás alrendszereiből juttatott és már lezárt támogatásokkal megfelelő módon

elszámolt, a támogatásokra vonatkozó szerződésekben vállalt kötelezettségeit teljesítette;
5. kijelentem, hogy a Kérelmező végelszámolási eljárás alatt nem áll, ellene csőd-, felszámolási-, illetve egyéb, a megszűntetésére

irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban, és vállalom, hogy haladéktalanul bejelentem, amennyiben a
támogatás időtartama alatt ilyen eljárás indul;

6. hozzájárulok ahhoz, hogy a Kérelmező adószámát a jóváhagyást végző szervezet és a Magyar Államkincstár felhasználja a lejárt
köztartozások teljesítése, illetőleg az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez;

7. hozzájárulok ahhoz, hogy a Magyar Államkincstár által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott igénylői adataimhoz a
jogszabályban meghatározott jogosultak, valamint az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a Nemzetgazdasági
Minisztérium és a csekély összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek hozzáférjenek;

8. kijelentem, hogy a Kérelmező megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatoknak az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvényben megfogalmazott követelményeinek, és a szervezet - ennek igazolása céljából szükséges - adatait rendelkezésre
bocsátom;

9. tudomásul veszem, hogy a kérelem adatai nyilvánosságra hozhatók (a Kérelmező neve, a támogatás típusa, célja, valamint a
támogatás összege a EMMI, a jóváhagyást végző szervezet, és az ellenőrző szervezet honlapján közzétételre kerül);

10. hozzájárulok a Kérelmező adatainak a jóváhagyó szervezet, továbbá az ellenőrző szervezet általi kezeléséhez, valamint
vállalom, hogy a személyes adataik kezelésére szóló engedélyt a beadványaimban szereplő természetes személyektől is
beszerzem;

11. kötelezettséget vállalok arra, hogy a jelen kérelemben közölt bármilyen adatban, tényben, illetve a támogatást befolyásoló
körülményben beálló változásról haladéktalanul, de legkésőbb a jogszabályban foglalt határidőn belül írásban értesítem a
jóváhagyó-, illetve az ellenőrző szervezetet;

12. amennyiben az építési engedélyhez kötött tárgyi eszköz beruházás, felújítás sportcélú ingatlanra irányul, úgy vállalom, hogy
a) a beruházás üzembe helyezését követő legalább a jogszabályban meghatározott időszakban az adókedvezmény alapjául

szolgáló beruházás révén üzembe helyezett ingatlan sportcélú, elsődlegesen piaci alapon történő hasznosítását
(jogszabályban meghatározott kivétellel) fenntartom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes
írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett
adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre, mely bejegyzés költségének ellenértékét megfizetem,

b) az adott tárgyi eszköz beruházásra vonatkozó, első támogatási igazolás kiállítását követő 4. év végéig a tárgyi eszköz
beruházást üzembe helyezem, ellenkező esetben a támogatás és annak jegybanki alapkamattal növelt összegét Magyar
Állam részére megfizetem,

c) a beruházás üzembe helyezését követő legalább 15 évben az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe
helyezett sportcélú ingatlant iskolai és diáksport események, szabadidősport események és más, közösségi célú
(különösen: kulturális, turisztikai) események lebonyolítása céljából az adatlapon   feltüntetett mértékben ingyenesen vagy
kedvezményes áron biztosítom.

d ) bérelt vagy más jogcímen használt, nem a látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet tulajdonában álló
ingatlan esetén a sportcélú ingatlant piaci áron bérelem vagy más jogcímen használom,  

e) a jelenértékén legalább 5 millió forint értékű tárgyi eszköz felújítás esetén a támogatásból megvalósuló felújítást legalább 5
évig az eredeti rendeltetésének megfelelően hasznosítom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának
előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe
vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre,

f ) jelenértékén legalább 10 millió forint értékű tárgyi eszköz beruházás, felújítás esetén a sportcélú ingatlanfejlesztésre nyílt
pályázatot írok ki és a pályázati eljárás eredménye alapján nyertes személlyel kötök szerződést a tárgyi eszköz beruházás,
felújítás megvalósítására.

13. vállalom, hogy a támogatás felhasználásáról olyan analitikus nyilvántartást vezetek, amely biztosítja a támogatások teljes
elkülönítését, és hozzájárul a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek általi
ellenőrzéséhez;

14. tudomásul veszem, hogy a támogatás elszámolása során csak bizonylattal dokumentált kiadások számolhatóak el, a támogatás
felhasználása során keletkezett bizonylatokkal a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról,
felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.)
Korm. rendeletben foglaltak szerint elszámolok, és megőrzöm a jogszabályok által előírt határidő végéig.

Kelt: Dabas  (helység), 2013  (év) 12  (hó) 13  (nap) 

___________________________

Kérelmező cégszerű aláírása

P.H.
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 Nyilvántartó hatóság igazolása (a kérelmező szervezetet nyilvántartó szervezet (bíróság, vagy közigazgatási szerv) 30 napnál nem régebbi igazolása a
szervezet nyilvántartásban szereplő adatairól).

 Közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott aláírási címpéldány vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás minta, a támogatott szervezet vezetőjétől,
(meghatalmazás esetén a támogatási kérelem aláírására és ellenjegyzésére jogosult személyektől is).

 30 napnál nem régebbi igazolás arról, hogy a pályázó köztartozásmentes adózónak minősül ( közokirattal igazolja, vagy szerepel a köztartozásmentes
adózói adatbázisban)
(60 000 Ft)  Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat.

 Egyéb dokumentumok

 Megvalósítani kívánt beruházás, felújítás tekintetében a részletezett költségtervet, amely alapján az anyagok és munkadíjak mennyiségei, mennyiségi
egységei és egységárai megállapíthatók, a fajlagos négyzetméterárak meghatározhatók. (Tárgyi eszköz beruházás jogcímen igényelt tételekhez)

 A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtését. (Tárgyi eszköz beruházás jogcímen igényelt tételekhez)

Csak ingatlanhoz kapcsolódó beruházások és felújítások esetén szükséges további csatolandó dokumentumok:

 Sportcélú ingatlan tulajdonosának - amennyiben nem saját tulajdonú az ingatlan - előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy a beruházás üzembe
helyezését követő legalább 15 évben - a beruházás üzembe helyezését követő 30 napon belül - a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe
vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre

 Bérelt vagy más jogcímen használt, nem a látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet tulajdonában álló ingatlan esetén a sportcélú ingatlant
piaci áron béreli vagy más jogcímen használja, önkormányzati ingatlan esetében együttműködési megállapodás alapján használja.

 Az ingatlan helyrajzi száma, 3 hónapnál nem régebbi tulajdoni lap (eredeti/másolat)

 Az elvi építési engedély az ingatlan tulajdonosának hitelesített hozzájáruló nyilatkozatával vagy a jogerős építési engedély vagy a hatáskörrel és
illetékességgel rendelkező hatóság igazolását arról, hogy a bejelentésben megjelölt beruházási tevékenység nem építésiengedély-köteles

 Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások.

 A beruházás finanszírozási terve és forrása

 A beruházás fenntartásához szükséges várható működési költségek és ennek finanszírozási terve, forrásai

 Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága

 Az elkészült létesítmény által termelhető bevételi források

Kelt: Dabas  (helység), 2013  (év) 12  (hó) 13  (nap) 

___________________________

Kérelmező cégszerű aláírása

P.H.



Igazgatási szolgáltatási díj sportfejlesztési program jóváhagyására 60 000 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

229 470 713 Ft 6 884 121 Ft 98 344 591 Ft 327 815 304 Ft

17 467 539 Ft 524 025 Ft 1 940 838 Ft 19 408 377 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

246 938 252 Ft 7 408 146 Ft 100 285 429 Ft 347 223 681 Ft

Projekt költségvetése a 2013/2014-es évadra

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

Projekt költségvetése a 2014/2015-es évadra

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

229 470 713 Ft 6 884 121 Ft 98 344 591 Ft 327 815 304 Ft

17 467 539 Ft 524 025 Ft 1 940 838 Ft 19 408 377 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

246 938 252 Ft 7 408 146 Ft 100 285 429 Ft 347 223 681 Ft

Projekt költségvetése a 2 évadra összesen

Ügyiratszám : be/SFPHP04-2258/2013

Jogcímek Támogatás Támogatásból
közreműködői díj + NSI 1%

Önrész Sportfejlesztési program
értéke

Személyi jellegű ráfordítások

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utánpótlás-nevelési feladatok
támogatása

Képzési feladatok támogatása

Összegzés:

Jogcímek Támogatás Támogatásból
közreműködői díj + NSI 1%

Önrész Sportfejlesztési program
értéke

Személyi jellegű ráfordítások

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utánpótlás-nevelési feladatok
támogatása

Képzési feladatok támogatása

Összegzés:

Jogcímek Támogatás Támogatásból
közreműködői díj + NSI 1%

Önrész Sportfejlesztési program
értéke

Személyi jellegű ráfordítások

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utánpótlás-nevelési feladatok
támogatása

Képzési feladatok támogatása

Összegzés:



 
	 
		 
			Az_elk__sz__lt_l__tes__tm__ny___ltal_termelhet___bev__teli_forr__sok.pdf
		
		 
			116,73 kb
		
		 
			2013-04-23
		
		 
			c2b966b3683ec26703413e65d3a04878b813848a53be739863adc0b837393f09
		
	
	 
		 
			Befizet__s_igazol__s_FC_Dabas.pdf
		
		 
			408,54 kb
		
		 
			2013-04-25
		
		 
			2499d8f882c5cc798ebe1eee955cfa24b5e68a7d18328918ac386380fb20de65
		
	
	 
		 
			Tulajdoni_lap.pdf
		
		 
			525,77 kb
		
		 
			2013-04-29
		
		 
			33ce0d776dfdd8d334bbfb6ea3f3498a695121ccc9a34b2167c7b780dfea19a1
		
	
	 
		 
			FC_Dabas_c__gkivonat.pdf
		
		 
			507,96 kb
		
		 
			2013-04-19
		
		 
			f0e14a80d4a5b0a7691e60fdd1c848623096e8d5977396942ca354f77192edd1
		
	
	 
		 
			L__tes__tm__ny_haszn__lat.pdf
		
		 
			542,02 kb
		
		 
			2013-09-13
		
		 
			45a8b6afe88b178e178cb2146ac1d4d9bfd34ee54ec89542687aa29776b64529
		
	
	 
		 
			Beruh__z__s_fenntart__s__hoz_sz__ks__ges_v__rhat___m__k__d__si_k__lts__gek___s_ennek_finansz__roz__si_terve_forr__sai.pdf
		
		 
			119,98 kb
		
		 
			2013-04-23
		
		 
			7be02ae2a5ce6a2cd62755838b50056310f901aab9ba9ea8973548f76761b26a
		
	
	 
		 
			FC_Dabas_NAV_0___s_igazol__s.pdf
		
		 
			578,55 kb
		
		 
			2013-04-19
		
		 
			0cf157b5a8d4d5cf7abd97ffb93ca9b3d7e2cbff6aad109d5321f63d732c2f57
		
	
	 
		 
			Dok1.pdf
		
		 
			77,88 kb
		
		 
			2013-04-30
		
		 
			be02e44935adf7f9516f544e7f0fefc58dbb8a729599b1f1bfcc34fba6aac342
		
	
	 
		 
			FC_dabas_al____r__si_c__mp__ld__ny.pdf
		
		 
			528,44 kb
		
		 
			2013-04-19
		
		 
			0dd0ca2facb48b125fbb043b3ec31fb58e8ab27e1f0af06c5bacf84d014b7447
		
	
	 
		 
			Az_elk__sz__lt_l__tes__tm__ny_hasznos__t__si_m__dja.pdf
		
		 
			125,27 kb
		
		 
			2013-04-23
		
		 
			9e6944eca3745bb983e7b23eff4b8ec743346a0babb18d9e5391d9ff468d1ebf
		
	
	 
		 
			Dabas_k__lt__sgvet__s.pdf
		
		 
			111,93 kb
		
		 
			2013-09-24
		
		 
			0e79fb8ea92bf3d34c49a53174202c6a817b5dc99b2d5f0caf3b3c82910dc258
		
	
	 
		 
			nr__sz_nyilatkozat.pdf
		
		 
			427,87 kb
		
		 
			2013-04-23
		
		 
			88128b3a61844a0856c1eec3e0b99bfaea5953591848e5b2ac189dbd22b47fa2
		
	
	 
		 
			Beruh__z__s_fenntart__s__hoz_sz__ks__ges_v__rhat___m__k__d__si_k__lts__gek___s_ennek_finansz__roz__si_terve_forr__sai.pdf
		
		 
			119,98 kb
		
		 
			2013-04-23
		
		 
			7be02ae2a5ce6a2cd62755838b50056310f901aab9ba9ea8973548f76761b26a
		
	
	 
		 
			FC_alvi___p__t__si_enged__ly.pdf
		
		 
			1,31 MB
		
		 
			2013-09-13
		
		 
			a7d0b342c9625688da0c50ec770b94fce0a03aefdce148270cd3ad5d463b3ba5
		
	
	 
		 
			FC_Dabas_Ut__np__tl__s_Sportcentrum_m__szaki_le__r__s.pdf
		
		 
			98,21 kb
		
		 
			2013-09-24
		
		 
			6365748bfeec60140b473e908d740d81c36de61d02efdafcc8efa3de0b8f5fd1
		
	
	 
		 
			JD_X540_zs__kos__f__dob__s_f__gy__jt__vel_1..jpg
		
		 
			144,13 kb
		
		 
			2013-09-18
		
		 
			2061b4a87124d65b43e49c4a003732dbfe7c1b20508657effea2267ff2fdd2fe
		
	
	 
		 
			DABAS_SE__X540_MATEV_opci__kkal_2013_szinezett.xls
		
		 
			107,50 kb
		
		 
			2013-09-18
		
		 
			2b90a367b4f3c48750779dfb030d8f53f599b3ebaf8f53792a6a79f244d0592c
		
	
	 
		 
			DABAS_FC_VIVARO_AJ__NLAT0001.pdf
		
		 
			886,07 kb
		
		 
			2013-09-13
		
		 
			4390e3e7b1d9453cd0d3e694668272e7cef58a07b8b07dc8206b4a7e50357826
		
	
	 
		 
			UP_k__zpont_alaprajz.pdf
		
		 
			346,48 kb
		
		 
			2013-09-13
		
		 
			b8593e913e58d62dba402184bafdb02659143c84ea03b2f7868d6b1502aacf6a
		
	
	 
		 
			FC_Dabas_Honv__d_meg__llapod__s.pdf
		
		 
			1,31 MB
		
		 
			2013-04-20
		
		 
			0486ae204d14c765ba217c5bed32058583fdee6dc57863f85cb0b728404e6208
		
	
	 
		 
			UP_k__zpont_helysz__nrajz.pdf
		
		 
			972,90 kb
		
		 
			2013-09-13
		
		 
			2b8c68427dcc8bd8ac19999c8c84b1c367076ccb43d1638f4bc7d2a85212078e
		
	
	 
		 
			Jelz__logjog_bejegyz__s_nyilatkozat.pdf
		
		 
			613,95 kb
		
		 
			2013-09-13
		
		 
			0ee1bc740bb15ecc19cd4d7a8267148d660d759f54115f5d0f49b82574d47496
		
	


		2013-12-13T15:44:03+0100
	Budapest
	A digitális aláírás a NetLock Kft. PDF Signo termékével készült.




